
Analýza vysílání programu Kyjovská televize  

v období před a v průběhu komunálních a senátních voleb,  

konaných ve dnech 15. -16. října 2010. 

 

 
Provozovatel: SELF servis, spol. s r.o. 
 
Program: Kyjovská televize 
 
Druh licence: Televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů 
 
 
Předkládaná analýza je součástí širšího monitoringu, který provádí Odbor analýz televizního 
vysílání Úřadu RRTV v souvislosti s komunálními a senátními volbami. Metodika vychází 
z metodiky, kterou OATV používal již při monitoringu voleb do poslanecké sněmovny, 
přičemž je pro potřeby tohoto monitoringu mírně upravena.  Tato metodika byla Radě 
předložena a schválena na 15. zasedání ve dnech 8. – 9. září roku 2009 (identifikátor 
0681/2010, bod č. 72). 
 
Základním posláním analýzy a celého monitoringu je ověřit, zdali provozovatelé korektně a 
nestranně informují diváky resp. voliče. Monitoring se v případě tohoto provozovatele 
omezil na období 10.102010 – 12.10.2010, ze kterého byl vyžádán od provozovatele záznam 
vysílání programu TV 13. Analýza jednotlivých pořadů i předvolebního vysílání jako celku by 
měla odhalit případná odchýlení provozovatelů od povinností uložených jim zákonem o 
vysílání, zejména pak porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., který ukládá povinnost 
provozovatele zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno 
zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně 
zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory 
jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a 
společenském životě. A dále ověřit, zda je ve vysílání dodržován zákaz politické reklamy. 
Hlavními kritérii při vyhodnocování dodržování zásad objektivního informování byly: 
vyváženost (tj. zejména, zda ve vysílání jednotlivých provozovatelů nedošlo 
k neodůvodněnému propagování jednoho kandidáta resp. strany na úkor ostatních); 
nestrannost informování (tj. zejména nezaujatost komentátorů a moderátorů politických 
diskusí); informační úplnost, konkrétnost, přesnost a korektnost. 
 
Záznam programu byl od provozovatele za účelem analýzy vyžádán dne 26.10.2010 (spis.zn. 
RUD/3758/2010) a byl doručen dne 8.11.2010 (č.j. 9312). Záznam se nachází na 4 kusech 
DVD ve formátu pro přehrávače DVD. Pro účely analýzy byl převeden do formátu windows 
media video, který OATV používá jako standardní formát pro analýzy.  
 

 

 

 

 

 

 



Provozovatel dodal 4ks DVD. Jde o hodinové smyčky ze dnů 10.10, 11.10 a 12.10 plus záznam 
mimořádného předvolebního Kulatého stolu. Dle údajů provozovatele tedy každý zmíněný 
den je vysílána hodinová smyčka, která běží vždy premiérově od 18:00 dalších 24 hodin. 
 

1. 10.10.2010 

 

Dle údajů provozovatele by měla být programová struktura záznamu následující: 
 
Neděle 10.10.2010  
18:00 - Magazín Kyjov 41  
18:18 - reklamní blok 1  
18:22 - Magazín Hodonín 41  
18:38 - reklamní blok 2  
18:41 - Tematická příloha 10070 
18:48 - videotextové stránky 
 
Pořad Magazín Kyjov: 
Jde o zpravodajský pořad složený z následujících reportáží: 

- Reportáž o archeologických nálezech na kostrovém pohřebišti, na kterém pracují 
pracovníci muzea v Kyjově 

- Reportáž o stavebních úpravách budovy ZŠ J. A. Komenského v Kyjově   
- Kyjovská nemocnice zahájila provoz nové gamma kamery na oddělení nukleární 

medicíny. K této příležitosti se vyjadřuje hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek 
(ČSSD), který mluví o příslibu dotací kraje na rekonstrukci interního oddělení.  

- Reportáž o sportovním odpoledni, které uspořádal Svaz tělesně postižených. 
Vyjadřuje se starosta Kyjova František Lukl (BEZPP).  

- Kyjovské školáky přijeli navštívit vrstevníci z polského Jozefóva. 
- V galerii Čajovna v Kyjově vystavuje své fotografie starosta Kyjova František Lukl. Ten 

se v reportáži vyjadřuje, ovšem zdůrazňuje, že mluví jakožto autor fotografií a nikoliv 
jako starosta. 

- Areál u speciální školy v Boršově dostal nový povrch. Vyjadřuje se starosta Kyjova 
František Lukl (BEZPP). 

- Reportáž o projektu speciálních tříd pro děti se sportovním nadáním. Vyjadřuje se 
starosta Kyjova František Lukl (BEZPP) 

 
Pořad Magazín Hodonín: 
Jde o zpravodajský pořad složený z následujících reportáží: 

- Reportáž z posledního zasedání městského zastupitelstva v Hodoníně před 
komunálními volbami. Jednání bylo rekordně dlouhé, zejména kvůli diskusi a četným 
výtkám ze strany opozice. Vyjadřuje se starostka Hodonína Milana Grauová (ODS – 
není uvedena stranická příslušnost v titulku), která říká, že opozici šlo především to 
kritiku spíše než o diskusi. Kritizovat ovšem bylo co – předčasné odstoupení starosty, 
odvolání ředitele ZOO. Dále se mluví o největších investicích města v posledním 
volebním období a také o přidělených dotacích.  

- Nájmy v obecních bytech v Hodoníně zůstanou v příštím roce na stejné úrovni. Opět 
bude nájemné o čtvrtinu nižší, než je možná maximální hranice. Vyjadřuje 



se místostarostka Hodonína Zuzana Domesová (ČSSD – není uvedena stranická 
příslušnost v titulku)   

- Radiologické oddělení Hodonínské nemocnice přešlo na plně digitalizovaný provoz 
- Dobrovolní hasiči z jihu Moravy se půl roku po povodních dočkali dalšího ocenění 

jejich práce. Dostali pamětní medaile od hejtmana Michala Haška (ČSSD – není 
uvedena stranická příslušnost v titulku) 

- V obci Rohatec začne letos stavba protipovodňových opatření 
- Fotografický festival v Hodoníně – pořádá občanské sdružení Fotokošt. 
- Sdružení tělesně postižených Oáza uspořádalo aukci obrazů 
- Digitalizace umožnila v hodonínském kině promítat i přímé přenosy. Prvním z nich 

byla premiéra představení newyorské metropolitní opery. 
 
Tématická příloha: 
Pořad věnovaný nezaměstnanosti a možnostem pro nezaměstnané, podporovaný městem 
Uherské Hradiště. 
 
Videotext: 
Je věnovaný informacím pro obyvatele regionu. Informace jsou rozdělené do témat: Zprávy, 
Infoservis, Výstavy, Kultura, Sport 
 

 

2. 11.10.2010 

 

Dle údajů provozovatele by měla být programová skladba následující: 
 
Pondělí 11.10.2010  
18:00 - Magazín Kyjov 41 
18:18 - reklamní blok 1  
18:23 - Magazín Hodonín 41  
18:38 - reklamní blok 2  
18:39 - Magazín Sport 42  
18:56 - reklamní blok 3  
18:58 - videotextové stránky 
 
Pořad Magazín Kyjov: 
Jde o zpravodajský pořad, stejný díl jako u předchozího dne. 
 
Pořad Magazín Hodonín 
Jde o zpravodajský pořad, stejný díl jako u předchozího dne. 
 
Pořad Magazín Sport 
Jde o zpravodajský pořad zaměřený na sportovní tematiku. Neobsahuje žádná politická 
sdělení. 
 
Videotext 
Je věnovaný informacím pro obyvatele regionu. Informace jsou rozdělené do témat: Zprávy, 
Infoservis, Výstavy, Kultura, Sport 
 



3. 12.10.2010 

 
Dle údajů provozovatele by měla být programová skladba následující: 
 

Úterý 12.10.2010  
18:00 - Magazín Kyjov 41  
18:18 - reklamní blok 1   
18:23 - Magazín Hodonín 42  
18:37 - reklamní blok 2  
18:39 - Magazín Sport 42  
18:56 - reklamní blok 3  
18:58 - videotextové stránky 
 
Pořad Magazín Kyjov: 
Jde o zpravodajský pořad, stejný díl jako u předchozího dne. 
 
Pořad magazín Hodonín: 
Jde o zpravodajský pořad složený z následujících reportáží: 

- Město Hodonín zpoplatní tzv. videoloterijní výherní terminály. Vyjadřuje se starostka 
Hodonína Milana Grauová (ODS – není uvedena stranická příslušnost v titulku)  

- Hodonín si nechal vypracovat analýzu svého „zdraví“. Analýza se zaměřila na základní 
aspekty jako například délka života, porodnost, úmrtnost atd. Vyjadřuje 
se místostarostka Hodonína Zuzana Domesová (ČSSD – není uvedena stranická 
příslušnost v titulku)   

- Reportáž o již deset let trvajícím fungování stavebního fondu města. Vyjadřuje se 
místostarostka Hodonína Anna Matějková (KDU-ČSL – není uvedena stranická 
příslušnost v titulku) 

- Blížící se komunální a senátní volby přilákaly do Hodonína řadu politiků. Tím nejvýše 
postaveným byl bezesporu předseda vlády Petr Nečas, který krátce jednal i se 
starostkou Grauovou. Vyjadřuje se Petr Nečas 

- Ve věku 107 let zemřela nejstarší obyvatelka republiky Juliana Vašíčková 
- Reportáž z probíhajících Dnů zdraví v Hodoníně – návštěva psychocentra Domeček 
- Reportáž z probíhajících Dnů zdraví v Hodoníně – soutěž o nejlepší domácí chléb 
- Reportáž z výstavy Hodonínská zahrada, kde se konala ochutnávka štrůdlů 
- Hodonínská knihovna se i tentokrát připojila k týdnu knihoven – konalo se společné 

čtení pro úspěšné studenty z literární soutěže. 
 
Pořad Magazín Sport 
Jde o zpravodajský pořad zaměřený na sportovní tematiku, stejný díl jako u předchozího dne 
Neobsahuje žádná politická sdělení. 
 
Videotext 
Je věnovaný informacím pro obyvatele regionu. Informace jsou rozdělené do témat: Zprávy, 
Infoservis, Výstavy, Kultura, Sport 
 
 
 



4. Mimořádný pořad Kulatý stůl 

 

Jde o záznam tzv. Kulatého stolu, který se konal dne 7. října 2010. Jedná se besedu 
s kandidáty před komunálními volbami, které se účastní jak kandidáti do zastupitelstva 
města Kyjova, tak i občané. Záznam má dvouhodinovou stopáž. Beseda je umístěna do 
divadla (podobně jako předvolební diskuse Václava Moravce), kdy jednotliví kandidáti sedí za 
stolem na jevišti a diváci jsou v hledišti. Besedu moderuje Radko Kubičko, který na úvod 
představuje kandidáty, kteří se účastní debaty. Jsou seřazeni podle čísel kandidátních listin: 

- KSČM (Václav Lukáš, Ivo Pojezný) 
- Sedmadvacítka nezávislých (František Lukl – dosavadní starosta, Petr Hudeček) 
- ODS (Miroslav Hula, Kamil Filípek) 
- SPOZ (Patrik Račanský, Jindřich Pleva) 
- KDU-ČSL (Pavel Berka, František Kouřil) 
- ČSSD (Jiří Frolec, Danuše Křiváková) 
- Moravané (Zdeněk Horák, Blažej Zajíc) 

 
V Kyjově bylo do komunálních voleb sestaveno pouze sedm kandidátních listin, tudíž je 
zřejmé, že byli pozváni zástupci všech kandidujících subjektů a to vždy v zastoupení dvou 
představitelů). 
 

1. První kolo promluv kandidátů – dotaz na představení se kandidátů, představení jejich 
strany. Redaktor položí vždy po představení kandidátů z určité strany doplňující 
otázku 

2. Dalším tématem je rozvoj města (fungování města, směřování města, jakými 
prostředky chce daná strana svých cílů dosáhnout). Moderátor se snaží, aby již mluvil 
vždy jen jeden z kandidátů maximálně minutu. 

3. Dalším tématem je volný čas a vyžití občanů. Opět limit minuta a jeden kandidát pro 
každou stranu. 

4. Dalším tématem – služby veřejnosti, jejich kvalita, rozsah a možnosti. Opět limit 
minuta a jeden kandidát na každou stranu. 

5. Prostor pro otázky občanů přítomných v sále (v čase 01:13:59). 
 
Pořad byl z hlediska objektivity a vyváženosti v pořádku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Analýza z hlediska licenčních podmínek 
 
Program Kyjovská televize vysílá na základě rozhodnutí o udělení licence k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů č.j.: Ru/256/02/2968, 
zasedání Rady 19/ bod 40. 
 

 

 
 



 



Analýzou licenčních podmínek byl zjištěn závažný problém ve vztahu k obsahu vysílání 
Kyjovské televize. Veškerý dodaný obsah totiž není prezentován jakožto vysílání programu 
s názvem „Kyjovská televize“, ale dle promluv moderátorů, loga i grafické úpravy a znělek jde 
o vysílání programu s názvem „televize slovácko“. Například hned u dne 10.10.2010 v úvodu 
pořadu Magazín Kyjov říká moderátorka (čas 00:43) „Dobrý den u dalšího magazínu televize 
slovácko z Kyjova“, stejně u magazínu Hodonín v jeho úvodu moderátor říká (čas záznamu 
23:03) „Dobrý den, je tu opět Hodonínský magazín televize slovácko“. Stejná situace se 
opakuje i u ostatních dodaných záznamů. U mimořádného záznamu politické besedy Kulatý 
stůl je v úvodu černá obrazovka, kde je přítomno červeno-bílé logo s vynechanou mezero 
stylizovanou do písmene „S“ (viz obrázek níže, velmi pravděpodobně jde o logo televize 
Slovácko) a nápis: TV Slovácko uvádí záznam z Kulatého stolu konaného 7. Října 2010. 
Příslušnost k televizi slovácko dokazují i loga a nápisy ve znělkách, například viz obrázek níže. 
Naopak, logo KTV, které je uváděno v licenci Kyjovské televize, se v dodaných záznamech 
neobjevilo.  
 
 

 
 
Struktura vysílání pak jednoznačně odpovídá struktuře vysílání, která je prezentována 
v licenci provozovatele J.D.Production, s.r.o., který provozuje program s názvem televize 
slovácko, zejména vysílacímu schéma smyčky s názvem „hodina B“ 
 

 
 
 
 
 
 



Z výše uvedeného vyplývá, že provozovatel SELF servis, spol. s r.o. vysílá pod svým 
licencovaným programem s názvem Kyjovská televize obsah, který odpovídá programu 
televize slovácko, která je ovšem licencována na provozovatele J.D.Production, s.r.o. licencí 
Spis.zn.: 2006/520/zem/JDP, Čj.: zem/6944/06, zasedání Rady 16/ poř.č.2 a souhlasem se 
změnou skutečností Spis.zn.: 2010/74/zem/J.D, naše zn.: zem/355/2010, zasedání Rady 3 – 
2010/ poř.č.: 22. Společnost J.D.Production, s.r.o. je také společností, která dle 
korespondence přiložené k doručeným záznamům Kyjovské televize je výrobcem dodaného 
obsahu, což samo o sobě může jen potvrdit fakt, že program Kyjovská televize de facto vysílá 
obsah odpovídající programu televize slovácko. 
 
Závěr: 
Dle názoru OATV bylo předvolební vysílání Kyjovské televize z hlediska zákonných požadavků 
zejména na objektivitu a vyváženost v pořádku. Nicméně je zde velký nedostatek ve vztahu 
k licenčním podmínkám. Provozovatel SELF servis, s r.o. vůbec nevysílá program, ke kterému 
byla vydána licence- tedy program s názvem Kyjovská televize. Naopak vysílá program, jehož 
licenci vlastní jiný subjekt. Tím, že vůbec nevysílá program jmenovaný a specifikovaný 
v licenci, hrubě porušuje licenční podmínky. Tento jev můžeme také interpretovat tak, že 
provozovatel vůbec neprovozuje program Kyjovská televize. OATV navrhuje zahájit 
s provozovatelem v této věci správní řízení, které osvětlí skutečné jednání provozovatele. 


